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Nyhedsbrev nr. 8 Vejle den 11. december 2021 
 

Kære medlemmer af Morgenrøden 
 

Så lykkedes det endeligt at få enderne til at nå sammen og få en hjertestarter til opsætning på 

kiosken ved Tirsbæk. Vi har gennem længere tid arbejdet på dette, og nu har vi fået 
”fadderrollen” til hjertestarteren på plads. Flere medlemmer har delt opgaven mellem sig. Og vi er 
i gang med at bestille hjertestarteren hos Tryg. Der er ventetid på leverancen, måske bliver det 

ikke i denne sæson. For bestyrelsen er det vigtigt at opgaven er løst. Vi vil samtidig undersøge 
muligheden for opdatering af medlemmers førstehjælpsfærdigheder. Mere herom senere. 
 

Og nu julen nærmer sig, og vi snart skal skrive 2022, minder vi jer om de næste 2 arrangementer. 

 
 Vintersolhverv tirsdag 21. december kl. 17.00 – 20.00. Der serveres lune drikke og 

æbleskiver i kiosken hos Jan Rune. Husk nøglebrikken. 
 

 Nytårskur lørdag 1. januar 2022 kl. 16.00 - 18.00. Der serveres ”boblevand” og lidt 

sødt på brohovedet. 
 

Til arrangementerne mangler vi lygte- mænd og kvinder. Dvs. nogen der vil stille lygter ud og 

tage lygter ind ved arrangementer. Vil du være med til at skabe denne hygge, så send en mail til 
Paul (kasserer@morgenroeden.dk), som er tovholder på det. Du forpligter dig ikke! Har du ikke tid 

ved et arrangement, går opgaven til en anden. Derfor vil vi gerne have flere personer, som på skift 
kan tage denne opgave.  
Alle lygter befinder sig i det røde klubhus, og der er en trækvogn, de kan køres frem og tilbage på. 

 

Vil du bruge Det Røde Hus sammen med andre foreningsmedlemmer, så står koden til 

nøglebox oplyst i velkomstbrevet (har du ikke brevet mere, så send en mail til 

kasserer@morgenroeden.dk, så sender vi brevet en gang til). 
 

Vi har ophængt en opdateret aktivitetsliste i glasskabet på brohovedet, hvor man kan læse om de 

arrangementer vi planlægger hen over sæsonen.  
 

Lige nu hedder den nye Covid-19 variant Omikron. Der er dokumentation for, at vaccinerede 

fortsat klarer sig bedst mod angreb af også denne variant. Så vi håber vores medlemmer er 
vaccinerede og på den måde klarer sig godt i denne tid. Så passer vi også bedre på hinanden. 

 
 

 

Varme hilsener med et stort ønske om en 

glædelig jul og godt nytår  fra alle os til alle jer 
 

Pbv Karen Blok 
  

 

mailto:kasserer@morgenroeden.dk)
mailto:kasserer@morgenroeden.dk

